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Halmfyrede gårdanlæg
Miljøstyrelsen har bedt DCE om en vurdering af partikelemissionen fra små
halmfyrede anlæg og den geografiske placering af halmfyrene.

Forbrug af halm i gårdanlæg
Forbruget af halm i små forbrændingsanlæg, dvs. anlæg i husholdninger og
landbrug opgøres af Energistyrelsen og rapporteres som en del af energistatistikken. Tabel 1 viser forbruget fra 1990 til 2015.
Tabel 1 Halmforbrug i husholdninger og landbrug, TJ. Energistyrelsen 2016.
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Husholdninger
5087 4077 3112 2901 2905 2891 2891 2893
Landbrug
3391 2718 2074 1934 1937 1927 1928 1929
Samlet forbrug
8478 6795 5186 4836 4842 4818 4819 4822

2014
2893
1929
4822

2015
2949
1966
4914

Til sammenligning er der i Tabel 2 og 3 vist henholdsvis træforbruget og det
samlede brændselsforbrug til små forbrændingsanlæg.
Tabel 2 Træforbrug i husholdninger og landbrug, TJ. Energistyrelsen 2016.
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Husholdninger
8954 11761 14625 26402 36907 32979 31692 33289 31531 37284
Landbrug
87
68
170
89
208
208
208
209
207
207
Samlet forbrug
9042 11829 14795 26491 37114 33187 31900 33498 31738 37491
Tabel 3 Samlet brændselsforbrug i husholdninger og landbrug, TJ. Energistyrelsen 2016.
1990
1995 2000 2005
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Husholdninger
84986 89019 78397 85526 91693 79989 76002 75519 59177 72482
Landbrug
12004 13712 14663 12813
8728 7560 6103 6473 5773 5272
Samlet forbrug
96990 102731 93060 98339 100421 87550 82105 81993 64950 77754

Det ses, at forbruget er faldet fra 1990, men er næsten uændret fra 2005 og
frem.
Rapporten Luftemissioner fra halmfyr, (Frey et al., 2017) viser et højere forbrug
end energistatistikken. Frey et al. (2017) anfører 198.000 ton til boligopvarmning og 370.000 tons til driftsformål. I alt 570.000 tons svarende til 8.230 TJ.
Energistatistikkens data for husholdninger og landbrug er i alt 4.914 TJ. Data
er sammenlignet i Tabel 4 nedenfor.
Tabel 4 Sammenligning mellem halmforbrug i Frey et al. (2017) og energistatistikken.
Boligopvarmning

Frey et al., ton

Frey et al., TJ1

ENS, TJ

TI/ENS

198000

2871

2949

97%

Driftsformål

369600

5359

1966

273%

Total

567600

8230

4914

167%

1

Data omregnet til TJ med ENS brændværdi 14,5 GJ/ton (Energistyrelsen, 2016)

Det ses, at forbruget til boligopvarmning matcher fint mellem de to opgørelser, mens Frey et al. (2017) estimerer en markant højere mængde halm til
driftsformål.
Såfremt den nye rapport fra Frey et al. (2017) giver anledning til ændringer i
energistatistikken vil data i emissionsopgørelsen ligeledes blive ændret.
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Emissionsfaktorer for partikler
De samme emissionsfaktorer anvendes for halmfyring i husholdninger og i
landbrug.
DCE har hidtidigt anvendt en TSP emissionsfaktor på 234 g/GJ baseret på
oplysninger fra Teknologisk Institut (Germann, 2002).
Partikelemissionen fra halmfyrede gårdanlæg varierer meget og er i høj grad
afhængig af den anvendte halmkvalitet. Halmens indhold af alkalisalte har
indflydelse på forbrændingskvaliteten og partikelemissionen. Ved forbrænding af halm dannes store mængder kaliumklorid i form af finkornet støv.
Gul halm giver højere partikelemission end grå halm. Fordelingen mellem gul
og grå halm er usikker og den varierer fra år til år (Kristensen, 2017). Kvaliteten af halmen er den vigtigste parameter for partikelemissionen. Kedeltype
og størrelse er af mindre betydning.
Der er foretaget emissionsmåling på en del danske anlæg, men målingerne er
foretaget som laboratoriemålinger. Nogle af målingerne er foretaget i forbindelse med typegodkendelse af en kedel, og i disse tilfælde kan der være foretaget optimering af kedlen lige inden målingerne. Feltmålinger uden forudgående indregulering ville give en mere repræsentativ emissionsfaktor til
emissionsopgørelser.
I Tabel 5 nedenfor er resultater af forskellige målinger på halmfyrede gårdanlæg anført. Der er redegjort yderligere for nogle af referencerne under tabellen. Endvidere er grænseværdierne gældende fra 2018 anført i tabellen.
DCE har valgt at anvende TSP-emissionsfaktoren 433 g/GJ (Kristensen, 2017)
for halmfyrede gårdanlæg i emissionsopgørelser. Denne TSP-emissionsfaktor
er markeret med grønt i Tabel 5. Valget er truffet på baggrund af, at:






der er tale om et meget stort antal målinger
der er anvendt forskellige halmtyper
der er målt med halm fra flere forskellige år
der er direkte målinger af emission, frem for modelberegninger
for partikelemission anføres i flere sammenhænge, at kedeldesign er af
mindre betydning end halmkvalitet
 det er nyere målinger på danske anlæg
Tabel 5 Resultater af partikelmålinger på mindre halmfyr.
Reference
TSP emissionsfak- Kommentar
tor, g/GJ
Frey et al. (2017)
493
Baseret på en opskalering af laboratoriemålinger ud fra kloridindLuftemissioner fra halmfyr, TI
holdet i henholdsvis gul og grå halm. Emissionsfaktoren gælder
gul halm.
Frey et al. (2017)
165 (86-298)
Middelværdi af måleresultater fra TI prøvestationen 1996-2006.
Luftemissioner fra halmfyr, TI
Kristensen (2017). Aarhus Universi338 (182-683)
Middelværdi af prøvninger på hvedehalm, 2014, 2015 og 2016.
tet, Institut for Ingeniørvidenskab.
Alle foretaget på en 200 kW kedel. I alt 85 målinger indgår.
Kristensen (2017). Aarhus Universi606 (261-940)
Middelværdi af prøvninger på rughalm, 2014 og 2015. Alle foretatet, Institut for Ingeniørvidenskab.
get på en 200 kW kedel. I alt 47 målinger indgår.
Kristensen (2017). Aarhus Universi407 (283-530)
Middelværdi af prøvninger på rapshalm, 2016. Alle foretaget på
tet, Institut for Ingeniørvidenskab.
en 200 kW kedel. I alt 6 målinger indgår.
Kristensen (2017). Aarhus Universi433 (182-940)
Middelværdi af prøvninger på hvedehalm, rughalm og rapshalm i
tet, Institut for Ingeniørvidenskab.
2014, 2015 og 2016. Alle foretaget på en 200 kW kedel. I alt 138
målinger indgår.
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Reference
Kristensen (1999). DJF. Røggasrensning på mindre halmkedler.
Kristensen (1999). DJF. Røggasrensning på mindre halmkedler.
Kristensen (1999). DJF. Røggasrensning på mindre halmkedler.
Kristensen & Kristensen (2004). Development and test of small-scale
batch-fired straw boilers in Denmark.
Jensen et al. (2017). Miljøprojekt
1931, April 2017. Miljøstyrelsen. Primær reduktion af emissioner fra 400
kW portionsfyret halmkedel.
Jensen et al. (2017). Miljøprojekt
1931, April 2017. Miljøstyrelsen. Primær reduktion af emissioner fra 400
kW portionsfyret halmkedel.
Jensen et al. (2017). Miljøprojekt
1931, April 2017. Miljøstyrelsen. Primær reduktion af emissioner fra 400
kW portionsfyret halmkedel.
FIB/Biopress (2017) ”Maskinfabrik
og universitet har fået styr på røgen
fra halmfyr”
Jensen & Nielsen (1996) Emissioner
fra halm- og flisfyr
Jensen & Nielsen (1996) Emissioner
fra halm- og flisfyr
Germann (2002), TI

TSP emissionsfak- Kommentar
tor, g/GJ
469 (365-523)
Målinger før røggasrensning, middelværdi af 5 målinger. Gul
halm. Alle målinger er udført på en 100 kW halmkedel med automatisk indfyring.
192 (158-234)
Målinger før røggasrensning, middelværdi af 4 målinger. Grå
halm. Alle målinger er udført på en 100 kW halmkedel med automatisk indfyring.
393 (359-438)
Målinger før røggasrensning, middelværdi af 4 målinger. Gul
halm. Alle målinger er udført på en 100 kW halmkedel med automatisk indfyring.
160 (48-298)
15 forskellige manuelt fyrede halmkedler foretaget i 1996-2002.
Målinger i forbindelse med typegodkendelse.
100

900 kW traditionel portionsfyret halmkedel typeprøvet i 2008.

123-764

900 kW traditionel portionsfyret halmkedel typeprøvet i 2008. Afsluttende prøvning, grå halm. Ved den høje værdi er der medrivning af halm og aske.

355

900 kW traditionel portionsfyret halmkedel typeprøvet i 2008. Afsluttende prøvning, gul halm.

520

95-213

Der står: ”Uden filter på skorstenen kan røgen fra halmfyring let
indeholde omkring 1.000 mg partikler per kubikmeter røg, og det
kan komme helt op på 1.500 mg afhængig af halmkvalitet og kedelanlæg.”
Gårdfyr, tre anlæg.

58-692

Fjernvarmefyr, tre anlæg.

234 (156-312)

EEA (2016)

150

EEA (2016)

800

Kubica (2003) citeret i EEA (2016)

654 - 901

Halm til energiformål, Videncenter
for halm- og flisfyring, 1998.
Grænseværdi i Bekendtgørelse nr.
1461 af 07/12/2015
Grænseværdi i Bekendtgørelse nr.
1461 af 07/12/2015

312
31
21

Ekspertvurdering baseret på data for typeprøvning, dvs. laboratoriemålinger.
Emissionsfaktor for biomasse anvendt i gårdanlæg. Baseret på
målinger på anlæg der er fyret med træ.
Emissionsfaktor for biomasse anvendt i beboelse. Baseret på
målinger på anlæg der er fyret med træ.
Måling på 65 kW kedel i Polen der er fyret med henholdsvis rapsog hvedehalm. Kubica (2003) citeret i EEA (2016). Baggrundsdata i EEA Guidebook, men ikke en emissionsfaktor.
Grænseværdi for typegodkendelse af halmkedler.
Gælder manuelt fyrede halmfyrede anlæg på 0-1 MW der bringes
i omsætning, overdrages eller tilsluttes. Gældende fra 2018.
Gælder automatisk fyrede halmfyrede anlæg på 0-1 MW der bringes i omsætning, overdrages eller tilsluttes. Gældende fra 2018.

Frey et al. (2017)
I rapporten Luftemissioner fra halmfyr udarbejdet af Teknologisk Institut ses en
emissionsfaktor for halmfyrede gårdanlæg på 493 g/GJ (939 mg/Nm3, ref. 10
% O2). Denne faktor er fremkommet ud fra en opskaleringsfaktor baseret på
halmens indhold af klorider (gul halm i forhold til grå halm). Der er imidlertid
ikke foretaget målinger, der direkte viser så høje emissioner. Måleresultaterne
for kedelprøvningerne er beregningsmæssigt antaget at være foretaget med
grå halm, mens den opskalerede emissionsfaktor er beregnet for gul halm.
Dette til trods for at kaliumindholdet i den halm, der er anvendt til prøvningerne, er på 0,6-0,8 %, hvilket i henhold til en tabel i rapporten ligger imellem
værdierne for gul og grå halm (1,18 % K for gul halm og 0,22 % K for grå halm.
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Begge dele anført ved typisk forekommende vandindhold som ifølge tabellen
er 10-20 %).
Kristensen (2017)
Erik Fløjgaard Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
har fremsendt et datasæt for 183 målinger på en 200 kW halmkedel. Alle målinger er foretaget i 2014-2016. Der er målinger på hvedehalm, rughalm og
rapshalm. Der er store variationer i måleresultaterne, og for hvedehalm ses
der er også år til år variationer. Opgørelse over de enkelte høstår viser, at der
er store forskelle, som bl.a. hænger sammen med om det er gult eller gråt
halm.
FIB/Biopress (2017)
På FIB/Biopress er anført, at emissionsniveauet let kan indeholde omkring
1.000 mg/m3n (Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen fra halmfyr).
Jensen et al. (2017)
Rapporten Primær reduktion af emissioner fra 400 kW portionsfyret halmkedel, Miljøprojekt 1931, April 2017 (Jensen et al., 2017) indeholder måledata for en nyudviklet halmkedel. Der er foretaget måling med grå og gul halm. Der er foretaget to målinger med grå halm og en med gul halm. Halmanalyser fra Jensen et al. (2017) viser et indhold af kalium på 0,69 % (tørbasis) for gul halm og
0,56-0,58 % (tørbasis) for grå halm. Indholdet af klor er målt til 0,13 – 0,14 %
(tørbasis) for gul og grå halm. Forskellene mellem gul og grå halm er således
langt mindre end anført i Luftemissioner fra halmfyr. En opskaleringsfaktor på
3 mellem grå og gul halm kan derfor ikke bekræftes.
Kristensen & Kristensen (2004)
Indeholder 15 forskellige manuelt fyrede halmkedler foretaget i 1996-2002.
Målingerne er foretaget i forbindelse med typegodkendelse. Kedlerne er optimeret inden målingerne.
Germann (2002)
Den tidligere emissionsfaktor for TSP henviste til en ekspertvurdering foretaget af Teknologisk Institut for DCE (daværende DMU) i 2002 (Germann,
2002). Lars Germann, Teknologisk Institut har på baggrund af typeprøvninger, dvs. laboratoriemålinger, oplyst at partikelemissionen (TSP) fra halmfyrede anlæg er 300-600 mg/m3n ved 10% O2. Dette omregnes til 156-312 g/GJ.
Middelværdien 234 g/GJ blev anvendt.
EEA Guidebook (2016)
I EEA Guidebook (EEA, 2016) er emissionsfaktoren for biomasse anvendt i
beboelse 800 g/GJ og for biomasse anvendt i landbrug 150 g/GJ.

Partikelstørrelsesfordeling, PM10 og PM2.5
Stort set alle partikler fra halmfyring er fine partikler. Dette bekræftes f.eks. i
Zefeng (2011). PM10 og PM2.5 regnes derfor med samme emissionsfaktor som
TSP.

Tidsserie
Da emissionen i høj grad er afhængig af halmkvaliteten og i mindre grad af
de kedeloptimeringer, der er foretaget siden 1990, er samme emissionsfaktorer anvendt for hele tidsserien.
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Samlet partikelemission fra gårdanlæg
Den reviderede emissionsopgørelse som følge af den ændrede emissionsfaktor for TSP er vist i Tabel 6. En eventuel ændring af halmforbruget vil kun
blive aktuel, hvis energistatistikken revideres.
Tabel 6 Revideret emissionsberegning for TSP fra gårdanlæg.
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Halmforbrug, TJ
8478 6795 5186 4836 4842 4818 4819 4822 4822 4914
Emissionsfaktor, g/GJ
433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
TSP emission, ton
3671 2942 2246 2094 2096 2086 2087 2088 2088 2128

Til sammenligning er i Tabel 7 vist den nuværende emission.
Tabel 7 Nuværende emissionsberegning for TSP fra gårdanlæg.
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Halmforbrug, TJ
8478 6795 5186 4836 4842 4818 4819 4822 4822 4914
Emissionsfaktor, g/GJ
234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
TSP emission, ton
1984 1590 1214 1132 1133 1128 1128 1129 1129 1150

Det ses, at den ny emissionsfaktor øger partikelemissionen i 2015 med 978 ton
svarende til en stigning på 85 % fra gårdanlæg.
Til sammenligning udgør emissionen fra træfyring i husholdninger og landbrug 13.707 ton i 2015. Emissionen omfatter brænde og træpiller anvendt i
ovne, kedler, pejse og andre anlæg. Emissionen fra halmfyr udgør således
med den nye emissionsfaktor godt 13 % af emissionen fra små forbrændingsanlæg i husholdninger og landbrug.
Hvis man lægger det højere halmforbrug estimeret i Frey et al. (2017) til
grund, vil emissionen i 2015 være 3.564 ton svarende til 1.436 ton mere end
emissionen beregnet ud fra energistatistikken.
DCE’s opgørelse af PAH-emissioner er ikke koblet op på partikelemissionsfaktoren. Derfor får ændringen i TSP-emissionsfaktoren ikke indflydelse på
PAH-emissionerne.

Geografisk placering af halmfyr
Med udgangspunkt i et omfattende datasæt fra Skorstensfejerlauget (SF-data)
indeholdende adresse og fyrart for skorstensfejernes kunder, er der lavet en
analyse af placeringen af halmfyr i Danmark. SF-data inkluderer 6.201 adresser med halmfyr, hvoraf de 6.181 har været mulige at geokode gennem kobling med udtræk fra Danmarks Adresseregister. 16 adresser optræder dobbelt
i SF-data, men disse er kun talt med én gang i den rumlige opgørelse, da det
antages at være mere sandsynligt at adressen er registreret af to skorstensfejere, end at der er to halmfyr på én adresse. 5.514 adresser kunne kobles direkte til Adressedatabasen, mens de resterende 671 adresser krævede manuel
bearbejdning inden kobling. I 4 tilfælde indeholdt SF-data ikke tilstrækkelige
informationer til at en adresse kunne geokodes.
En analyse af fordelingen af halmfyr på kommuneniveau viser, at der er flere
kommuner, der ikke har registreret nogen halmfyr i SF-data (Figur 1). Dette
skyldes i flere tilfælde, at der mangler data i SF-datasættet, enten fra skorstensfejere der ikke er med i Skorstensfejerlauget, eller hvor registreringerne
er af en karakter, der ikke har været mulig at inkludere i dette første udtræk
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af SF-data på landsplan. Det samme gør sig gældende for analysen på postnummerniveau (Figur 2).
På kommuneniveau ses den største tæthed af halmfyr især i de østjyske og
nordjyske kommuner samt på Mors og Als. På postnummerniveau er der ikke
samme mønster. I stedet er tendensen, at det er færre og mere spredtliggende
postnumre der skiller sig ud med stor tæthed af halmfyr. Mors skiller sig ud
som eneste større område med stor tæthed i alle postnumre.
Figur 1 Halmfyr i Danmark på kommuneniveau baseret på data fra Skorstensfejerlauget.
Øverst antal halmfyr pr. kommune. Nederst antal halmfyr pr. km2 pr. kommune.
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Figur 2 Halmfyr i Danmark postnummerniveau baseret på data fra Skorstensfejerlauget.
Øverst antal halmfyr pr. postnummer. Nederst antal halmfyr pr. km2 pr. postnummer.

For at kunne inddrage de postnumre, som ikke indgår i SF-data i analysen af
halmfyr i Danmark, er data fra BBR anvendt. Alle adresser, der har angivet
”halm” som opvarmningsmiddel i BBR, antages at have halmfyr. Det er
kendt, at BBR er behæftet med væsentlig usikkerhed i registrering af varmeinstallation, hvilket f.eks. er påvist i tidligere undersøgelser af træfyrede anlæg i private husholdninger. For halmfyr er der stor forskel på det samlede
antal registreret i BBR (13.108 adresser) og registreret i SF-data (6.201 adresser).
I BBR registreres information om varmeinstallation på bygningsniveau, hvilket medfører, at en adresse med flere bygninger, der hver især kan være registreret med f.eks. halm som opvarmningsmiddel. I analysen af BBR er der
9

fundet 2.059 adresser, der optræder med halm som opvarmningsmiddel for
mere end én bygning. I alt dækker disse 2.059 adresser over 5.501 af de 13.108
adresser med halmfyr i BBR. Disse adresser er i lighed med dobbeltregistreringerne i SF-data behandlet som at have ét halmfyr, da det er overvejende
sandsynligt, at der for hovedpartens vedkommende er tale om flere bygninger på samme adresse, der opvarmes af et fælles halmfyr, f.eks. en landbrugsejendom, hvor både stuehus og produktionsbygning(er) opvarmes fra et fælles halmfyr, eller en efterskole hvor undervisningsbygninger og beboelsesbygninger opvarmes af et fælles halmfyr.
Af de 23 postnumre der ikke optræder i SF-data, er der i BBR registreret
halmfyr i 8 postnumre (Tabel 8). Det drejer sig om i alt 219 adresser, der føjes
til SF-data for at danne det bedst muligt datasæt for halmfyr, der dækker hele
Danmark.
Tabel 8 Antal halmfyr registreret i BBR for postnumre der ikke er inkluderet i SF-data
Postnummer

Navn

Antal halmfyr

2680

Solrød Strand

2

2690

Karlslunde

1

2870

Dyssegård

0

2920

Charlottenlund

0

3220

Tisvildeleje

0

4030

Tune

4171

Glumsø

15

4772

Langebæk

14

4945

Femø

0

6760

Ribe

64

9460

Brovst

54

9490

Pandrup

17

9492

Blokhus

0

9690

Fjerritslev

0

52

Ved denne metode tages der i alt 219 halmfyr fra BBR-data og lægges til SFdata. Visuel gennemgang af kort baseret på denne metode viser, at der stadig
er en del postnumre, der skiller sig ud ved ingen eller meget få halmfyr.
Analysen er efterfølgende udvidet med en udvælgelse af postnumre, som
dækkes af anlæg fra BBR, baseret på tæthed af anlæg (alle typer) i de enkelte
postnumre. Postnumre med en anlægstæthed mindre end 5 anlæg pr.km2 anses for ikke at være dækket i tilstrækkelig grad i SF-data, hvorfor data fra BBR
anvendes (Figur 3). En sammenligning med postnumre med mindre end 100
anlæg viser et stort overlap, men enkelte tætbefolkede postnumre findes kun
ud fra metoden, der anvender anlægstæthed, hvorfor tæthedsmetode er valgt.
Der er fundet 49 postnumre, der har anlægstæthed < 5 for hvilke SF-data inkluderer i alt 1.397 anlæg (Tabel 9).
Tabel 9 Postnumre med anlægstæthed < 5 anlæg pr. km2 inklusiv antal anlæg i SF-data
Postnummer
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Anlægstæthed

Antal halmfyr

6261

0.01

1

4930

0.01

1

9700

0.01

2

4840

0.01

1

8832

0.01

1

Postnummer

Anlægstæthed

Antal halmfyr

9640

0.01

2

8382

0.01

1

4990

0.01

2

6771

0.02

1

5953

0.02

2

4880

0.02

1

9493

0.03

1

4760

0.03

3

5370

0.04

1

7321

0.05

2

4773

0.05

1

4733

0.05

3

4621

0.07

2

4581

0.07

1

6792

0.08

7

2670

0.09

3

9320

0.09

9

6510

0.09

12

4622

0.09

2

8641

0.11

2

6280

0.11

13

4735

0.11

5

4736

0.12

2

4370

0.15

6

9740

0.17

13

9440

0.21

33

4160

0.22
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Figur 3 Halmfyr i Danmark. Øverst: SF-data, midterst: SF-data suppleret med BBR-data
for postnumre med mindre end 20 anlæg, nederst: SF-data suppleret med BBR-data for
postnumre med anlægstæthed mindre end 5 anlæg pr. km2.
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Anlæg der indgår i SF-data for postnumrene med lav anlægstæthed er bibeholdt, og BBR-adresser med halmfyr er lagt til. Dette kan potentielt give en
mindre overestimering, men det er ønskeligt at inkludere de nye og meget
nøjagtige SF-data. For halmfyr giver tæthedsmetode kun anledning til en mulig dobbelttælling af 13 halmfyr fordelt på 6 postnumre (Tabel 10).
Tabel 10 Halmfyr i SF-data der bibeholdes i postnumre, for hvilke der tilføjes data fra
BBR baseret på tæthedsmetoden.
Postnummer

Navn

2670

Greve

3200

Helsinge

4130

Viby Sjælland

4160

Herlufmagle

4621

Gadstrup

4622

Havdrup

4735

Mern

4736

Karrebæksminde

Antal halmfyr
1
15
9
12
4
6
10
2

4750

Lundby

4760

Vordingborg

11
7

4771

Kalvehave

4

4773

Stensved

1

5462

Morud

5

5474

Veflinge

6510

Gram

7

6690

Gørding

7

6740

Bramming

9

6771

Gredstedbro

4

8881

Thorsø

9320

Hjallerup

9330

Dronninglund

12

7
73
111

9340

Asaa

31

9440

Aabybro

49

13

Postnummer

Navn

Antal halmfyr

9493

Saltum

12

9700

Brønderslev

89

9740

Jerslev J

35

Efter den beskrevne analysemetode er der 6.902 halmfyr i det endelige datasæt, hvoraf 6.898 kan geokodes. Disse fordeler sig på 78 kommuner med 2 til
325 halmfyr pr. kommune. Anlægstætheden er størst i kommunerne Nord-,
Midt- og Vestjylland. Antal og tætheden af halmfyr for i de danske kommuner
er afbilledet på Figur 4.
Figur 4 Halmfyr på kommuneniveau baseret på tæthedsmetoden. Øverst: Antal anlæg.
Nederst: Anlægstæthed.
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